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literatura

Eterno Shakespeare
Obra do escritor inglês ganha novas adaptações na comemoração dos 450 anos de seu nascimento
Willian Shakespeare é um dos
mais célebres escritores da história. Nasceu em Stratford-uponAvon, Inglaterra, em 23 de abril
de 1564 e morreu 52 anos depois, exatamente no dia 23 de
abril na mesma cidade. Autor
de tragédias, comédias, poesia e
peças históricas, criou os mais
influentes personagens de toda
história e é considerado um dos
maiores escritores de todos os
tempos. Suas obras são carregadas de reflexões e hoje permanecem tão relevantes quanto na
época em que foram escritas.
Ao longo desses quatro séculos, sua obra vem encantando,
ensinando e emocionando plateias e leitores de diferentes gerações ao redor do mundo. Contudo, ela foi escrita em outra época,
quando os valores, a vida cotidiana, as relações e a linguagem
eram completamente diferentes
da realidade do mundo moderno. Recentes lançamentos, entretanto, resgatam para o público
atual toda a dramaticidade que
seu texto carrega.
Nesta semana, em que se comemora em todo o mundo os
450 anos de seu nascimento,
aqui no Brasil vários títulos se
inspiram no escritor inglês. São
releituras, adaptações e quadrinhos, que eternizam as palavras
do grande bardo, como ele ficou
conhecido.
Shakespeare e elas

Com o objetivo de aproximar
Shakespeare do leitor brasileiro,
especialmente do público jovem,
as autoras Lycia Barros, Janaina Vieira e Laura Conrado apresentam, em “Shakespeare e elas:
Clássicos do grande bardo reescritos por elas” (254 páginas, R$
37,00), lançamento da Editora
Autêntica, três de suas mais famosas peças adaptadas à contemporaneidade, sem perder a essência da versão original.
Na versão da trágica peça
“Otelo, o mouro de Veneza”,
feita por Janaina Vieira, Otelo
é um importante diretor da GB

Engenharia e se apaixona pela
estagiária Diana, filha do senador Bernardo, amigo de Túlio,
CEO da empresa. Também funcionário na firma, Tiago, desde
a faculdade, conhece Otelo, que
sempre o ajudou; mas, com a
promoção de Carlos para primeiro executivo e assistente da
equipe do diretor, cargo que desejava, ele começa a manipular
as pessoas, criando um jogo de
intrigas extremamente destrutivo, tendo o ciúme como elemento principal e, como pano de
fundo, o mundo dos negócios.
Em “Sonho de uma noite de
verão”, Laura Conrado conta a
história de Sandro e Débora, um
casal apaixonado que foge para
poder vivenciar o amor, proibido pelo pai da garota, Emílio.
Para isso, passam a noite na
floresta próxima ao município
de Atenas, na região de bonito, Mato Grosso do Sul. Dênis,
pretendente de Débora, vai atrás
deles com Helen, que o ama,
iniciando-se uma noite mágica
cheia de reviravoltas. Personagens do folclore brasileiro como
o Boto, a Iara e o Saci participam
dessa fantástica trama.
Lycia Barros é quem adapta “Romeu e Julieta”, talvez a
obra mais famosa de Shakespeare. Nela, é retratado o amor
proibido de Renan e Juliana, pertencentes, respectivamente, às famílias rivais Carvalho Rodrigues
e Queiroz, que disputam o poder
em Pouso Alto, Minas Gerais.
Nesse contexto de ódio que agita
a pacata cidade, o jovem casal
se opõe às imposições familiares. Encontrando-se às escondidas, os dois vivem essa grande
paixão até conseguir um plano
para ficarem juntos.
A eterna obra do escritor inglês ganha, em “Shakespeare e
elas”, um novo olhar de três diferentes escritoras, que atualizam
o texto de uma perspectiva absolutamente brasileira.
Coleção Shakespeare em
Quadrinhos
Os amantes das HQs vão se
deliciar com as adaptações de
clássicos do dramaturgo inglês
William Shakespeare, integrantes da Coleção Shakespeare em
Quadrinhos, lançadas pela Editora Nemo.
São seis títulos (64 páginas,
R$ 39,00 cada), recriados por
quadrinistas brasileiros, que preservam a riqueza do texto original, com suas narrativas de
cunho fantástico, repletas de espíritos e criaturas mágicas, sentimentos como o amor e a inveja,
conspirações oportunistas, jogos
de poder, ambições, mas também dor e reconciliação, características das tragédias shakespe-

arianas. São álbuns que trazem
para o leitor atual toda a complexidade das intrigas e romances
de um dos mais brilhantes escritores ocidentais.
Em “A Tempestade”, última
obra teatral de Shakespeare, o
leitor vai se deparar com a sede
de vingança de Próspero. Após
sofrer um golpe, perder seu
posto de duque de Milão para
seu irmão, Antônio, ser jogado
à deriva no mar e se salvar em
uma ilha deserta, Próspero vai
lançar mão de todo o conhecimento que dispõe, e até da inocência de sua filha, para arquitetar sua retaliação.
Por meio de magia, o exduque manipula espíritos, a fim
de aproximar seus inimigos da
ilha e enlouquecê-los. Mas, para
que sua volta ao poder dê certo,
ele também terá que contornar Caliban, um ser primitivo,
monstruoso, que já vivia na ilha
muito antes de sua chegada.
Com roteiro de Lillo Parra e
desenhos de Jefferson Costa, a
obra ganhou em 2013 o 25º Troféu HQ MIX, o “Oscar” dos quadrinhos, na categoria “Adaptação para os Quadrinhos”.
Já “Macbeth”, com roteiro de
Marcela Godoy e desenhos de
Rafael Vasconcellos, relata a vida
do guerreiro que dá nome à
narrativa. A Escócia e a Noruega estão em guerra, e o rei
da Escócia, Ducan, envia à batalha Macbeth, um de seus soldados preferidos por sua lealdade e eficiência. Um dia, porém,
este guerreiro e o general Banquo se deparam com três bruxas
que revelam uma perigosa profecia, a de que Macbeth se tornaria rei e que os filhos de Banquo
tomariam o trono posteriormente. Confuso, o protagonista relata o encontro à sua mulher.
Ambiciosa, a Senhora Macbeth
planeja sua chegada ao poder e,
com sua alta capacidade de persuasão, leva seu marido a cometer o assassinato do rei, o que
desencadeia uma reviravolta em
sua vida e na corte escocesa.

Assim como outros títulos
de Shakespeare, a adaptação de
“Otelo”, no roteiro assinado por
Jozz com desenhos de Akira Sanoki, é recheada de romance e intrigas em um drama eletrizante.
A grande história de amor entre
um mouro e uma moça da sociedade de Veneza passa por problemas quando o vilão Iago se utiliza de maledicências para deixar
o general Otelo louco de ciúmes
de sua mulher, Desdêmona.
Quando conhece Desdêmona, filha do Senador Brabâncio, Otelo logo se apaixona.
Como seu amor é correspondido pela moça, em pouco tempo
se casam, mesmo sem a aprovação do pai dela, que não aceitava o casamento com um negro.
No dia das bodas, Otelo é convocado pelo duque para comandar
as tropas em uma guerra contra
os turcos. O general pede então a
Iago que acompanhe Desdêmona até a Ilha de Chipre, onde irá
encontrá-la. O traiçoeiro Iago,
porém, age de má fé com o casal
apenas para conseguir o lugar do
tenente Cássio, o qual usa como
estopim para causar o ódio de
Otelo. A partir daí, o desenrolar da história é repleto de armações feitas por Iago para destruir
o casal e, por consequência, o tenente Cássio.
A história do “Rei Lear”, que
dividiu seu reino e enlouqueceu ao ver a ganância de suas
herdeiras, é traduzida para os
quadrinhos no roteiro de Jozz
e desenhos de Octavio Cariello.
Pintada em arte digital, a história
ganha vida de quadro a quadro,
envolvendo os leitores nas intrigas, dramas e paixões desta grande obra shakespeariana.
Idoso e cansado, Lear decide
dividir seu reino entre as três filhas: Goneril (esposa do duque
de Albany); Regan (esposa do
duque da Cornualha); e a caçula Cordélia (que tinha por pretendentes o rei da França e o duque
da Borgonha). Para calcular a
partilha, pede às filhas que expressem a gratidão e o amor que

sentem pelo pai. Goneril e Regan
fazem discursos aduladores. Cordélia, no entanto, diz que o ama
“como corresponde a uma filha,
nada mais, nada menos”; irritado com a resposta, Lear deserda-a e expulsa-a do reino, que é
dividido entre as irmãs mais velhas. Não satisfeitas, as herdeiras
ainda armam um plano que levará o pai à loucura. A intriga, a
inveja e a cobiça que envolvem
Lear afetam também outros personagens. O conflito é crescente
e intenso, culminando com a punição da maldade, mas sem deixar de lado um desfecho propriamente trágico.
A história de amor mais conhecida de todos os tempos
ganha edição brasileira em quadrinhos com estilo mangá. Com
o talento da roteirista Marcela
Godoy e desenhos de Roberta
Pares, “Romeu e Julieta” recebe
uma adaptação jovem e atualizada, sem perder o lirismo dos
belos diálogos shakespearianos.
O jovem casal e seu amor imortal ganham nova forma, que ilustra uma das mais trágicas histórias de amor já contadas.
Nascidos em duas famílias rivais de Verona, Julieta Capuleto
e Romeu Montéquio se apaixonam desde o primeiro momento em se veem. Apesar do amor
proibido, os amantes se casam
com a ajuda de Frei Lourenço e
começam a viver os obstáculos
causados pela guerra entre Capuletos e Montéquios. A história se
desenrola em tragédias seguidas
e emocionantes.
O enredo do clássico “Sonho
de uma noite de verão” gira
em torno de dois casais: Hérmia, prometida a Demétrio,
mas apaixonada por Lisandro,
e sua amiga Helena, que já foi
namorada de Demétrio e ainda
o deseja. Ao tentarem fugir
de Atenas, Hérmia e Lisandro
se encontram no bosque onde
também estão Demétrio, furioso atrás da noiva, e Helena, que
não consegue se desgrudar do
amado. Após um mal entendi-

Quem são elas?
Janaina Vieira começou a escrever poemas, contos e crônicas, desde muito jovem, fando
mais tarde na literatura para crianças e adolescentes. Foi duas vezes premiada pela União Brasileira de Escritores do Rio de Janeiro (UBE-RJ). Seu livro “If the baby comes” já foi publicado em inglês pela editora Readworthy (Índia), que publicará também “Folktales from Brazil”,
para crianças de 8 a 12 anos. Pela Canary Books (Índia), será lançado “Seven Fantastic Tales”
em 2015.
Laura Conrado é ganhadora do Prêmio Jovem Brasileiro como destaque na Literatura em
2012. Seu livro “Freud, me tira dessa!” foi considerado o melhor livro nacional do gênero chicklit, segundo o voto popular, pelo Destaques Literários 2012. A repercussão do título inspirou a
série “Freud, me tira dessa!” teen, cujo primeiro volume é “Só gosto de cara errado”.
Lycia Barros lançou seu primeiro romance em 2010. No ano seguinte, suas obras foram
indicadas para vários prêmios literários no Brasil e, devido a sua popularidade, Lycia foi a
apresentadora âncora da primeira edição do evento literário Codex de Ouro e ganhadora do
prêmio em 2013 na categoria romance.

